
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про розробку дета.:1ЬНИХ планів територій 

Розглянувши подання Управління містобудування та архітектури 
Броварської міської ради від 23.10.2008. N!! 482, керуючись ст. 12 Закону 
України " Про основи містобудування ", ст. 13 Закону України " Про 
манування і забудову територій ", пунктом 42 ст. 26 Закону України" Про 
місцеве самоврядування в Україні ", Закону України" Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву", згідно з 

" Правилами забудови м. Бровари ", затверджених рішенням Броварської 
міської ради Київської області від 21.09.2006. N!! 107-08-05 ", враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, Броварська міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Доручити Українському державному науково-дослідному інсти1УГУ 

проектування міст" Діпромісто " розробити: 
1.1. Детальний план території частини VI житлового району в районі 
Радіостанції. 
1.2. Детальний план території частини VI житлового району в межах 
вул. Проектної,1,2,3,4 та Об'їзної дороги. 

2. Містобудівну документацію розробити та затвердити до 01.11.2010. 
з. Продовжити термін дії пункту 1.1. рішення Броварської міської ради від 
З 1.08.2006. .N'!! 84-07-05 , щодо розробки детального плану території IV 
житлового району (зведений) до 01.09.2009. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Руденка В.В. і . ~~-:.~. . ... 
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ПОДАННЯ: 

- начальник управління містобудування 
та архітектури, головний архітектор міста --~~~-__ л.є.РJrба~ 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови ___ ~+---.... ___ B.B. РудеИR 

, 
.,-) 

начальник юридичного відділу ( C?Z' I.Г.Лавср 
-..--

начальник загального відділу ~_-___ H.I. Г"аТЮі 

голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

07400. м. Бровари. вул. Гагаріна. 15. ТеЛ.S-30-49 

Від ,и./О.:uюR Н! .p1P~ 
НаNи за ------ (L 

иконуючому обов'язки 
'" cv' MicLKoro голови-секретарю ради 

Сапожку І.В. 

О о! І . . 

ПОДАННЯ 

Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради 
подає на засідання Броварської міської ради питання про розробку детальних 
планів територій • 

Головний архітектор міста 
Л.Є.Рибакова 
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